Lp. Rodzaj dokumentu

Sytuacja, w której wymagane jest
przedłożenie dokumentu
w przypadku innego dokumentu tożsamości
wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o
aktualnym zameldowaniu zawierające numer
PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu
stałego, w przypadku meldunku czasowego
wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu
czasowym

1.

Dowód osobisty lub inny dokument
tożsamości

2.

Oryginały lub odpisy dyplomów, świadectwa
ukończenia szkół wraz z dyplomem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

3.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz
potwierdzające uprawnienia zawodowe

4.

Oryginały wszystkich świadectw pracy lub
WYMAGANE
świadectw służby, umowy zlecenie, umowy o
dzieło, umowy agencyjnej
Zaświadczenie o okresie pracy z
dotyczy osób, które były zatrudnione: w niepełnym
wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za wymiarze czasu pracy, na umowę zlecenie, umowę
każdy miesiąc oraz informacją czy były
o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą,
odprowadzane składki na ZUS i Fundusz
umowę agencyjną, w zakładzie karnym
Pracy
Zaświadczenie i decyzja z ZUS potwierdzające dotyczy osób, które pobierały świadczenie z ZUS
okres pobierania świadczeń tj: zasiłek
poza okresem zatrudnienia, w przypadku renty nie
chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości wymaga się podstawy wymiaru składki
zasiłku macierzyńskiego, świadczenie
rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do
pracy lub służby, renta szkoleniowa oraz
podstawę jego wymiaru
Aktualny wypis z Krajowego Rejestru
dotyczy osób, które sprawują funkcje
Sądowego oraz inne dokumenty świadczące o reprezentacyjne w spółce
sprawowanych obowiązkach

5.

6.

7.

8.

9.

dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje

Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i WYMAGANE
OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej oraz wysokości
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy
Aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej dotyczy osób pobierających rentę rodzinną

10. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o dotyczy osób, które takie zasiłki pobierały
okresie pobierania gwarantowanego zasiłku
okresowego, zasiłku stałego
11. Akty urodzenia dzieci
dotyczy osób, które przebywały na urlopie
wychowawczym
12. Książeczka wojskowa
dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową
13. Orzeczenie potwierdzające stopień
niepełnosprawności
14. Dokument o przeciwwskazaniach do
wykonywania określonych prac

wymagane w przypadku osób posiadających taki
dokument
dotyczy osób, które posiadają taki dokument

15. Zaświadczenie z urzędu gminy
(stwierdzające, że jest lub nie jest
właścicielem, posiadaczem samoistnym lub
zależnym nieruchomości rolnej) - o

WYMAGANE

16.

17.
18.

19.

20.
21.

powierzchni użytków rolnych w hektarach
przeliczeniowych (dotyczy również
współmałżonka)
Osoba, która jest współmałżonkiem
WYMAGANE
właściciela gospodarstwa rolnego lub
domownikiem w gospodarstwie rolnym o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej
1 ha przeliczeniowy,, przedkłada decyzję
KRUS o podleganiu, bądź niepodleganiu
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu
stałej pracy w takim gospodarstwie oraz akt
notarialny potwierdzający nabycie
gospodarstwa rolnego i akt małżeński
Świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego / dotyczy osób, które przebywały w zakładzie
Aresztu Śledczego
karnym / areszcie śledczym
Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w
WYMAGANE
zakładzie karnym z kwotą miesięczną brutto
oraz ze składkami na ZUS i FP
Zaświadczenie o okresie pobierania
dotyczy osób, które takie świadczenie pobierały
świadczenia szkoleniowego po ustaniu
zatrudnienia
W przypadku osoby samotnie wychowującej Dokument potwierdzający w/w fakt (np. decyzja,
co najmniej jedno dziecko do 15 lat
orzeczenie sądowe)
W przypadku nabycia prawa do emerytury lub Decyzja
renty z tytułu niezdolności do pracy
przyznanej przez zagraniczny organ
emerytalny lub rentowy

